
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بي()أد للشهادة الثانوية األزهرية رفــــــــ9102ـــــــيف الص الورقات الست
 

 :حذف ينزة الوصل 
  ّخًطا؟ لفًعا الْصل ٍنصٗ حترف ( مت1ٙ

  ثذهر أن برشط اًبسمةل من حتذف [:امس]مهزة[ أ
 .  مذـَق بدون اكمةل، اًبسمةل    

        اًرحمي اًرمحن هللا ػسم×بػ 
بلَْت  إذا حتذف [:أل] مهزة[ ب   ال حىت: اجلر بالم س ُ

  اًيافِة، بال ثَخبس     
     ًــ َِ   ؾؼميةٌ  مزنلٌ  ٌَـنلِ       األمرٌ  َػ

   اذلي اًساهن حترك إذا :اًوظي مهزة ؾن ٌس خغىن[ ج
  أخي، من احذَبت     

      ْاحلق كي       ِْبؽ       ُْص       ُْكم .... 
 

  خًطا فكط؟ الْصل ٍنصٗ حترف ( مت2ٙ

  مذهٍرن ؿَمني بني( ابن) وكـت إذا (:ابن) مهزة وذكل ك
 . اًسعر أول ك ثلؽ مل ما فاظي دون أألول أًب  واًثاين
 ؾبِدهللاِ  بن محمد        اخلعاِب  بن معر    

 

  ؟لفًعا فكط الْصل ٍنصٗ حترف متٙ( 3

  :وذكل ك درج اًالكم ووسعَ
  وابيَحرض محمد    

 

 :ٓأتٕ فٔنا الْصل ٍـنصٗ حترف مل ملاذا( 4

َ ) -( َمْرَيَ  اْبنُ  ِؿَُس  اي) -أ  ألن ؛(الّلِ  اْبنُ  ُؾَزٍْرٌ  اٍََْيُودُ  تِ َوكَاً
 ًألول أبً  ًُس اًثاين الامس

 .             اكمةل ثذهر مل اًبسمةل ألن:  هللا بمس -ب
  مذـَق مـِا ُذِنرَ  ألهَ: اًرحمي اًرمحن هللا بمس ابخدء -ج

 

 :ينزة القطع 
 شٓادتَا. حهه ّبني الكطع، ٍنصٗ عّسف( 1

فِا   ووسعَ اًالكم أول ك قثيع مهزة يه: ثـًر
 ( أهرم – أمحد) ك زائدة وحىون: زايدهتا حمك

 ( .أمر – ألك – أخذ) ك وأظََة                      
 

 همزتا الوصل والقطع: 
 ينزة الوصل: 

 

  عّسف ٍنصٗ الْصل، ّمجل هلا.( 1
 اًالكم أول ك وثيعق بـدُا، اًساهن ًيعق هبا ًُخوظي مهزة يػػػػػػػػُ
 . وسعَ ك سلطوج 
 (اؾُف  – اذلي – امس – اكرأ – اس خثبخوا – اهعَق: )أمثةل       

 :الْصل ٍنصٗ ( مْاضع2

 :  األضــــــناٛ يف( أ  

 : ك[ كِاس َة( ]1     
ادٌ  -اهعالٌق :  امخلايس معادر -أ               اهخعارٌ  -احتح

 اس خلرارٌ  – اس خخراجٌ : اًسػدايس معادر -ب          
 :  ويه اًـرب ؾن اهلسموؿة اًـرشة األسٌلء ك  :ك[ سٌلؾَة( ]2     

                امس        است      ابن          ابية   
                ابمن         امرؤ        امرأة       ازيان 
                ازًذان      (ٌَلسم) امين/اي 

 (كِاس َة إال حىون وال)  : األفــــــعال يف( ب
َد -اهعََق: ]وأمرٍ امخلايس مايض( 1          [ارثلَى -احتح
 [ اس خغفَر  – اس خخَرج: ]وأمرٍ اًسدايس مايض(  2        

 [ . ُاْنُخْب  –ِاْْضِْب ]:اهلضارع ك اًثاين ساهن اًثاليث أمر( 3        
و واحد حرف ك  : احلــسّف يف (ج  .ريمح ًغة ك (ام) وأ( ال) ُو

 

 حزكة ينزة الوصل: 
 جيْش ّمتٙ تهطس؟ ّمتٙ تطه؟ ّمتٙ الْصل؟ ٍنصٗ تفتذ متٙ( 1

 .التنجٔل مع أّجُ؟ ثالث٘ فَٔا

  ٌَلسم( امين -اي)و محري، ًغة ؿىل( ام)و( ال)ك  :اًفذح وحوب[ 1]
 : من لكل  ك   : اًىرس وحوب[ 2]

 ِاس خَخَرج ِاهعََق/ :واًسدايس امخلايس ومعدر وأمر مايض -       
  ِاْؿنلَْ  – ِاْْضِْب  :اهلضارع ك اًـني واهلفذوح اهلىسور اًثاليث أمر -       

 ِامرؤ – ِابن -ِامس:  (امَين -اَي) ؿدا ما اهلسموؿة األسٌلء -      

 

 

  :   اًضم وحوب[ 3]
 ُانُخب – ُاجُسد :(اهلضارع ك اًـني اهلضموم) اًثاليث أمر -
ََِق  :واًسدايس ايسامخل من ٌَمجِول اهلبين - ِبدَ  – ُاهُع ـْ ُخ    ُاس ْ

 من ٌَمجِول اهلبين اًفـي ك: واإلصٌلم واًىرس اًضم حواز[ 4] 
 : اًـني مـخي( اهفـي – افذـي) امخلايس

 ( :اهلاد – اخذار – احذاز) ك هلول أن جيوز 
        ُاهُْلْودَ ..   ُاْخُذْورَ  -ُاْحُذوز:  اًضم إخالص         
        ِْدَ ..   ِاْخِذرْيَ  - ِاْحِذيَ : اًىرس إخالص        ِاهِْل
        واًضم اًىرس بني اهلمزة بيعق )ظويت( اإلصٌلم  

 

 :دخول ينزة االستفًام على ينزة الوصل 
 الْصل؟ ٍنصٗ علٙ االضتفَاو ٍنصٗ دخلت إذا احلهه ما (1

 :  اهلضمومة أو اهلىسورة اًوظي ُػمزة ؿًل دخَت إذا[ أ
 :اهلفذوحة الاس خفِام هبمزة وىىذفي اًوظي ُػمزة حتذف    

  [ َت خَْىََبْ ًِنيَ  ِمنَ  ُنيَت  أَمْ  أَس ْ ا ـَ  [اًْ
 [اًْبَينِيَ  ؿىََل  اًَْبيَاِت  أَْظَعفَى]   
  اًؼاهلني؟ من أكُذطح   

 :  اهلفذوحة اًوظي ُػمزة ؿًل دخَت إذا[ ب
 : وهجان فَيا جيوز و اًوظي ُػمزة حتذف ال     

 (: اهلد) أًفًا اًوظي ُػمزة كَب( أ        
 ؾيدك؟ آًرخي        [ ُ  [ ًمَُكْ  أَِذنَ  آللح

 (واهلمزة األًف بني اًيعق) :اًوظي ُػمزة جسَِي( ب        
  ْؾيدك؟ ًرخي أا   
 ثباؿدْت  اًربِب  دارُ  إنْ  أْاحلق 

 

 علَٔا دخلت إذا املفتْح٘ الْصل ٍـنصٗ حترف مل ملاذا( 2

  الضتفَاو؟ا ٍـنصٗ

ة ادلةل اًخباس إىل س َؤدي احلذف ألن    .بإلوضائَة اخلًَب
 

 سَسةل اًرشاع ك اٌَغة اًـربَة )خادل اًضاذيل(      



 

 )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
 

 :إبدال أحزف العلة ينزة 
 

ّٔا تطسًفًا  تطسفت ( إذا1  شاٜدٗ ألف إثس حهنًٔا أّ حكٔك

 (سٌلء) + (بياء) + (حصراء) + ( غزائني –إظعفاءة) 

أّ ما ٓشبَُ  (مفاعلجلنع )اإذا ّقعت بعد ألف ( 2

 ّناىت يف املفسد مدٗ شاٜدٗ

  (حالئب -جعائز) ( +صـائر -كعائد –فرائغ+ )   
 (حسائب –كالئد  –حٌلمئ  –رسائي )     

عٔيا الضه فاعل مً فعل ثالثٕ ّالٔاٛ أالْاّ  إذا ّقعت( 3

 .ُأعلت العني يف فعلُ

 (خائف – دامئ – كائد – كائي + )-( بئؽ –ضائق) 

ثاىٕ حسفني لٔيني بٔيَنا  الْاّ أّ الٔاٛ  إذا ّقعت( 4

 .ألف مفاعل

 (ؾَائي –هَائف(+)س َائد –حِائد –حوائز –أوائي ) 

 فخهنَا :يف صدز الهلن٘  (ّاّاٌ) ِتإذا اجتنع( 5

 :اًثاهَةاًواو إذا اكهت  األوىل مهزةاًواو َب ػك وحوب)أ( 
 [ مؤهر األول    وىَل أُ : ]ساوية أظػََة -1
 ]ُأَول[ مجؽ ُأوىَل    :مذحرنة أظََة -2
 :مذحرنة زائدة -3

    أواؿد[     – أواُب – ]أواك+ أََواٍق[   – ]أَواِظي 
لِة          عةل  –]ُأًو فِة[ ك اًخعغري. –ُأًو  ُأًو

 اًثاهَةاًواو إذا اكهت   : األوىل مهزةاًواو َب ػك )ب( حواز
  : مدة غري أظََة

  [ ُاًفـالن اًسابلان مبيَان ُأْوِريَ  – ِفَ وْ أ ]
 أورى( –ٌَمجِول من )واف 

 ٘ي( واهلوضؽ  –و  –ٌضمي )ا اهلوضؽ األول واًثاين  :ملخْظ
 اًثاًر واًرابؽ خيط )اًواو واًَاء( واهلوضؽ اخلامس خاص بػ)و(.

 

 ٕميتيع اإلبدال فٔنا ٓل:  

 –إداوة ) + (جساًف –ثـاون  –جتاوب ): ]اهلوضؽ األول
 –دًو )+  (ُداًة –رؿاًة  –وة ؿال –ؿداوة 

دي  –سِو  –ًِو  –حري  –ػيب  –حرو  َُ
 [(راي – واو   –آايت  – آًة – آي) +( 

 تابع همزتي الوصل والقطع: 
 

 ( ما مْاضع ٍنصٗ الكطع؟2
 /األفعال يف -أ

 أخرِجْ / أخَرجَ  -أؾطِ/أؾعى:  اًربؾي وأمر مايض -1
  أمر – ألك – أخذ: بهلمزة اهلبدوء اًثاليث مايض -2
 أَس خخرجُ  -أَؾمتد -ُأْخرِج -أَْخُرج: بهلمزة اهلبدوء اهلضارع -3

 /األمساٛ يف -ب

 واًسدايس امخلايس معدر: ؿدا ما كعؽ مهزة مهزهتا األسٌلء مجَؽ
 .اهلسموؿة اًـرشة واألسٌلء ،

 /األسٌلء ثكل مفن      
       (؛إحراق – إخراج - إؾعاء - إحسان)  معدر ألهنا 

 ربؾياً
        (؛ إثَانً  – أمًرا – ألكً  – أخًذا)اًثاليث معدر ألهنا. 
       (؛إرساء -إرسائَي -إسٌلؾَي -أمحد) صاصخأ ءاسٌل ألهنا 

 :مثي( ام – ال) ؿدا ما احلروف لك /احلسّف يف -ج

         ا – أنح  – إنح ا – أمح  إذا – أو – إىل – إمح
 
  ينزة القطع:دخول ينزة االستفًام على 

 

 ؟مع ٍنصٗ االضتفَاو كطعجتناع ٍنصٗ البني حهه ا( 1

 [أَأَهُُْتْ أََصدُّ َخَْلًا   ] 
 [ًٌَِا َْ َ َِ ِمْن ب َْ َ ْنُر ؿََ  [              أَُؤًِْلَي اذلح
 [ ًوزُوَن َخَْلاً َخِدًدا ـُ  [     أَِإنح ًََمْب

اًلعؽ  مزةػُ ذفال حت  :مزة اًلعؽػمزة الاس خفِام ؿًل ُػإذا دخَت ُ
 و جيوز فَيا زالزة أوخَ :

لي  –: ]أأَهُت أ( إزبات اهلمزثني   أئِــٌػحا[  –أًؤ
 نهتا )مد(: من خًس حر حرفًا  إبدال ُػمزة اًلعؽ ب(  

 أًـِـٌػحا[  –أَُوًلي  –]آهُت                 
و اًيعق بحلرف بني األًف وحرف ج( جسََِِا: اًـةل اذلي ُو  ُو

 هتا.من خًس حرن

 اإلعالل واإلبدال: 
 

 ل.ٔما اإلبدال لػ٘ ّاصطالّحا؟ ّما أىْاعُ؟ مع التنج( 1

 َف  احلرفان اكن  سواء امعَلً  حرف ماكن حرف حـيُو  :ثـًر
 دًيار[ – حراثأم خمخَفني ] [الػكمـخَػني] [ أمهرمدح حصَحني]

 اإلبدال/ أهواع 
  : "موظَا ُدأت "حروف :كِاسػػػػي أ(

  اًسٌلء –مّدهر  -حراث  - مال - كال   
 كضاؿة ًغة ك حامي اهلضددة اًَاء نإبدال :كِايس غري كََي ( ب

  َِجح َخايِل ُؾَوًٌْف َوأبو َماِن اٌَْحَم  ؿَ ـِ  ِبًـِضجح ... اهلُْع
  الماً  اًيون نإبدال :صػػػػػاذ ج( 

   ُأسائَُِِا الً ُأَظَالوكفُت فَيا 
 

 ، مع التنجٔل.عّسف اإلعالل، ّاذنس أىْاعُ ( 2

 َف  ثغَري حرف اًـةل بًلَب أو بًيلي أو بحلذف. :ثـػًر
 َأهػػػواؿ: 

 :  إؿالل بًلَبأ( 

  )أظَِا )كػََوَل(  ←)كال 
   ًخحروِا واهفذاح ما كبَِا       أبدًت اًواو أًفًا 

 : إؿالل بًيلي واًدسىنيب(  

 )أظَِا )ًَلػَْول( ←)ًلول 
   إىل  اًساهن كبَِا.هُلَت حرنة اًواو 

 : إؿالل بحلذفج( 

 )ود(  ←)ًـد ـُ َ  أظهل )ً
 اًواو ختًَعا من اًخلاء اًساويني اجنزم اًفـي حفذفت. 

 

 



 

 )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
 

 :اهلنزتاى امللتقيتاى يف كلنتني 
   لكمخني ك مذحرنخان مهزاتن اًخلت إذا  

  خًس من مد حرف كَهبا وخاز اًثاهَة حتلِق خاز 
 (أومّ  - مُّ أؤ ( )أًػِنُّ  - أئِػنُّ ) ، مثي:حرنهتا

َّ س(   أوَّ( للنتلله، وبني ما حدث –ٍات مطارع )أ

 

 :إبدال األلف ياًء 
  كبَِا ما اىىسار ؾرض ( إذا1

 [ثَِح مفا - دنِهري - زَِي متا - ًَِد ملا - ِبَح معا]مثي:      
ر - حماًرب - ؾٌلًَق]              [ُمَعَبِح[+]مغاٍو

  اًخعغري بَاء س بلت ( إذا2
حيغُ ]مثي:  حي – غَُميح  –ًز  [ُملَِحي - نخُحب – ُكذً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مفتاح( وبني ما حدث. -دييار   -س( امجع وصّغز  كلنة )مصباح 

 ( وبني ما حدث.مقال -كتاب س( صّغز  كلنة )
 

 :إبدال األلف واًوا 
زائدة أًف اثهََ ما اًخعغَري ك كبَِا ما مض ؾرض ( إذا1

ـر -ُنوًدب]مثي   نل] -[ُصًو  [ؾوبَد -ُسوحير -ُؾػًو
  ٌَمجِول فاؿي وزن ؿىل اذلي اًفـي بياء( 2

ًِؽَ  – ُسوِهَ ]مثي:        [ُحوِسب – ُكوثِيَ  – ُحوِرَب  – بُو
  (فواؾَي -فواؿي) ؾػىل ادلؽ ظَغة ك( 3

 - أوارص]+  [ظواُي -خواظر -َصَواؾر -َؾَواص]مثي: 
 [كواهني - كواٍرر - خواثمي] - [أواٍف  - أواظي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 س( امجع وصّغز  كلنة )شاعز( وبني ما حدث.

 ما حدث.س( ابً كلنة )حاصز( للنحَول، وبني 
 كتاب( وبني الفزق بني الللنتني الياجتتني. -س( صّغز كل مً )كاتب 

 

 
 

 

 :تابع إبدال أحزف العلة ينزة 
 ٕميتيع اإلبدال فٔنا ٓل ّ:  

 –خداول)+ ( بَارق – ظَارف – حوامؽ – حواُر): ]اهلوضؽ اًثاين
+  (مفاوز)+  (خماًط –حماور –مٌاور  –كساور

 [(معاوب –مضاور  –مـاٌش –مثاوب  –ماكًد)
ةاهلوضؽ اًثاًر ة –: ]خاًو  غاًد[ –ؿاٍن  –ظاًد –حاور –ؿاور –ؿاًو

س: ]اهلوضؽ اًرابؽ س –ظواٌو ن -هواٌو  بَاًَؽ[ –دواٍو
 
 ٕٓشر اإلبدال فٔنا ٓل ّ:  

 مٌائر[ – معائب – : ]مـائشاهلوضؽ اًثاين
 ؾواور[ – : ]ؾَائَياهلوضؽ اًرابؽ

 
 ؟.احلهنٕ ّالتطسف احلكٔكٕ، بالتطسف املكصْد ما 

 بأًف أو اًَاء أو بًواو خمخومة اًلكمة حىون أن: احللِلي اًخعرف( 1
   (حصراء – بياء – سٌلءمثي ) اًخأهُر،

 :بػ اًـةل حرف بـد ثأيت أن ُو: احلمكي اًخعرف( 2
 (.بياءة)واهلؤهر،نػ اهلذهر بني ٌَفرق اًـارضة اًخأهُر اتء( أ       
 (.انخفاءة)نػ اًوحدة ؿىل ًخدل اًلِاس َة هلعادرا ؿىل حزاد اتء( ب       

 (.بياءان) مثي اًعحَح، ادلؽ أو اًخثًِة ؿالمة (ج       
 

 :إبدال اهلنزة العارضة ياًء أو واًوا 
 

 اًالم اكهت إذا  :  ٓاٛ العازض٘ اهلنصٗ تبدل( 1

 [ظوااي – ُدااي – كضااي – مٌااي]   : أظََة ( ايءأ
 [   اػػػػػدنً – اػػػػػبراً – اايػػػػػخع]   :أظََة مهزةب( 

 [  بالاي – ؾعااي – معااي – حضااي]: اهلفرد ك ُأؿَت واًواج( 
 

أظََةً  واًوا اًالم اكهت إذا  :ّاحد مْضع يف ّاّا اهلنصٗ تكلب( 2
 [  إداوى - ؿالوى – ُراوى]مثي  

 خطئية(، وبني ماحدث -قطية   –س( امجع الللنات التالية )ضحية 
 

 

 احلادث٘ الصسفٔ٘ للتػريات جالم: 

َداَءيَ  -ُداِئ  -ُدايي -ُدًة   ُدااي -ُداَءا -َُ
 خعااي – خعاءا - خعاءي - خعائ - خعائئ - خعائي - خعَئة

 .معااي -معاَءا -معاَءيَ  -معاِئَ  -معايي -معاًو -معَة
 ُراويَ  – ُراءا - ُراَءيَ  - ُراِئ  - ُرائِوَ  - ُرااو - ُراوة

  ّزدت( صخاٜف) يف اهلنصٗ تضلن ملاذا ّٛ    ؟(قطآا) يف ٓا

 مـخةل اًالم( كضااي) وك حصَحة( حصائف) مثي ك اًالم ألن     
 حسف  الالو أٌ مع مسآٗ مجع( مساٜٕ) يف اهلنصٗ ضلنت ملاذا 

  ؟(مسآا) ّشرت عل٘

ُست أظََة اهلفرد ك اهلمزة ألن   ثعحَحِا فوحب ؿارضة ًو
 . اايمر  صذت وذلكل صاذ واًلَب

 

 :اهلنزتاى امللتقيتاى يف كلنة 
 : اهلمزثني احامتع ظور

 اًلكمة ظدر ك ساوية واًثاهَة مذحرنة [ األوىل1]
 األوىل خًس من مد حرف اًثاهَة إبدال جيب: احلمك
 (إًخاء -إميان)+  (ُأومن -ُأوثر)+  (آزر - آمن - آثر) أمثةل

 ةاًلكم وسط ك مذحرنة واًثاهَة ساوية األوىل [2]
 اهلمزثني إدغام جيب :احلمك

 (ألأال – رأأاس – سأأال)أظَِا (لاألّ  - سارأّ  -  لاسأّ ): أمثةل
 :ظوراتن اهلوضؽ ًِذا:  اهلمزاتن [ حتػػػػرك3]

 صاءٍ  – خاءٍ : مثي، ايء اًثاهَة كَب جيب اًعرف: ( كأ)
  : اًعرف غري )ب( ك
: وحب مىسورة واًثاهَة األوىل مفذوحة اكهت إذا -1

 أظَِا )أَئِمة( (أمية) ، مثي:ايءً  اًثاهَة اهلمزة كَب
أو اًـىس  مضمومة واًثاهَة مفذوحة األوىل اكهت إذا -2

  واًوا اًثاهَة اهلمزة كَبوحب  أو الازيان مفذوحذان:
 (أوابق - أواخذ -أَوالك -أََواِدم)،  (ُأَوًِْدم)،  (أََوبُّ )    

س

1

س        ،)آدو(  كلنةصغز وامجع ( 

2

 صيغة املبالغة مً )صائل(    ( ٍات 

س

3

(                  س( امجــــــــــع كلنة )إماو

4

 ٍات مصدر )آمً( ثه ابيُ للنحَول.     (



 

 )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
 

 

 :لُفُعْل الو( الْاّ) ّقعت ( إذا8
ول)إن اكهت  ـُ ا( فُ ـً  : ايء اًواو إبدال وحب:  مج

 (ِِنيّ  - ِخَ إِ  -يِلي دِ  -ِصي ؾِ ): مثي
ول)إن اكهت  ـُ  واألنرث واإلؿالل، عحَحاًخ  خاز :مفرًدا( فُ

 اهلفرد خلفة اإلؿالل؛
 [تّ ؾِ  - يّ ُِس  - ًلّ ؿِ ] أو[ ُؾخوّ  -ُُسوّ  -ُؿَوّ ]: مثي

 بًلَب واًلِاس[ وي هبُُ  – ُِنُوي  – أبُوي ]:  اًضواذ

 اهلوضؽ ُذا من ماكل ابن موكف: 
 واًعواب اًخعحَح، حواز ك واهلفرد ادلؽ بني ٌسوي

 اهلفرد ك ازٍوحو  ادلؽ، ك اإلؿالل وحوب
 

 صخٔذ( ُفعَـّـل) ّشٌ علٙ جلنع عٔيا( الْاّ) ّقعت إذا( 9

 اًخعحَح وخاز ايء إبداًِا خاز: الالو
م)وجيوز  (كػمُيّ  -هـُـميّ  -ُظػميّ ):  مثي  م -  ُظوح م – هُوح  (ُكوح
ام): اهلمخيؽ  ام - ُظوح ام - هُوح ّوي(*)كٌوح  (ُصّوي -غُّوي -ُُ
ػحام]: اًضواذ  ام] واًلِاس[ : اًٌػُِّ  (بًخعحَح[ اًٌُّػوح

 

  نطس بعد مفسدٗ ضاني٘ ّقعت إذا( 10
 (إجياد - إًفاد(*)مِـاد - مرياث - ميان):  مثي

 (ُؾَعَفري - ؾعافري)                  
 ( ِؾَوج -ِؾَوض -ِسَوار(*)فْوَض  -مْوؿد -حْول): اهلمخيؽ

 (اخرّواط – اؿَّواط - اخَّواذ)          
 -اخَّواذ] واًلِاس [ دًوان -اؿََّاط -اْخَػِػحاذ] :اًضواذ

ان -اؿَّواط  بًخعحَح[ دوح
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

س

1

 : )ر ض و( (  ٍات مً اجلذر

 اصه مفعول    -2اصه فاعل     -1       

س

2

 الصيغ املصتنلة على:  (ص و و) (  ٍات مً اجلذر

 امتياع قلب الواو ياء -2قلب الواو ياء جواّسا        -1       

 قلب الواو ياء وجوّبا )ِصيَه رمطاٌ(      -4قلب الواو ٍنشة             -3       

س

3

 ؟رياضة( -طّي  -ِعصي  -دىيا  -قيه   -(  مَل قلبت الواو ياء يف )ميشاٌ 

س

4

 ؟(َحِول -طويل  -ُحشوى  -جواء  -ِجَوار (  مَل  امتيع قلبت الواو ياء يف )

س

5

َُّو(؟ -الزيَّا  -ثرية  -صبية  -(  مَل  شذت الللنات التالية )صواصوة    ُى

 

 

 بدال الواو ياًء:املواضع العشزة إل 
 

 حهنًٔا تطسًفأ  أّ حكٔكًٔا ًاتطسف نطسٗ بعد الْاّ تطسفت ( إ1ٌ
 (الغَة–ؿاًَة–راضَة(*)اًسايم–ادلاؾي– كوي –ريض): مثي 

 (سامون – حاهَات – الَُان)                 
 [ ظبَان – ظبَة]+ [ ؿََاهة]+ [ سواِسَوة]: اًضواذ 

 ظبوان( –ظبوة  –ؿَواهة  –واًلِاس )سواس َة                     
 

 ألف ّبعدٍا بهطسٗ ُّضِبَكت فعلُ، يف ُأعلت زملصد عٔيا ّقعت ( إذا2
 [ِسػَاسة – اهلػَِاد – اؾِذػَاد[ .. ]ِهَام – ِكِام – ِظَام] : مثي 

 [ظَاهة[ ]ؾَادة – رايضة]                  
 [ِحوار - ِحوار – ًِػَواز]+  [ِسػَوار - ِسػَواك]: اهلمخيؽ 

 [هوال -زوال - ُخَوارٌ  - َواحٌ رَ ]+  [ِحَول - ِكَوم – ِؾَوجٌ ]                  
 (     ص َار - هَار) واًلِاس[ ِصوار - ِهوار]: اًضواذ 

 

 نطسٗ قبلَا ّ مفسدِ، يف أعلت الالو صخٔذ جلنع عٔيا ّقعت إذا( 3
 [دي – كمي – حِي[*]رايح – داير]  

  ألف ٓلَٔا أٌ فٔشرتط(: باملعل شبَٔ٘)املفسد يف ضاني٘ ناىت ّإذا
 [حِاض – رايض – زَاب]  

 – مجؽ هوز هوزة(  )راين مجؽ رواء – مجؽ حو حواء): اهلمخيؽ
( ِظَوان – ِسَواك) + (مجؽ زور زَِورة – مجؽ ؾود ؾودة

 (  أزَْواب) +
 واًلِاس حواد مجؽ[ حِاد]+ ( ِظَوال) واًلِاس[ ظَال] :اًضواذ

 (زَِوَرة) اًلِاس زور مجؽ [زرية] +(  ِحواد)

    [ : حِاد]  لكمة  

 ألن ؛(ِحَواد) واًلِاس صاذة، فِيي ،(َحَواد) مجؽ هتاك إن 
 .بهلـةل صبَية وال مـةل ًُست مذحرنة اهلفرد  ك اًواو

 مـةل، اهلفرد ك ألهنا ؛ كِاس َة فِيي( : َحِحد) مجؽ اكهت وإن 
ِِْود) اهلفرد وأظي  (حِحد) فعارت ايء فلَبت( َح

 

 

 فتذ إثس فصاعدا زابع٘ متطسف٘ ّقعت ( إذا4
 ..(ظََا - أرضَا(*)امذعَت -زهَُت  –ظََت –أرضُُت ) :ثيم      

 (مس خدؿَاة - ُمـعاة(*)ًـعَان - أؿََان -مععفِان)           
 

 :ّصفا لُفِعَلٙ الما( الْاّ) ّقعت ( إذا5
 [اُؿَََ  - اُرضََ  - اُظفَِ  - اُُسََ ]+  [ؿََا - دهَا]: مثي

 وظفًا ال ماكن امس ألهنا ؛[ُحْزوى]: اهلمخيؽ
ََا – ُكْعَا] واًلِاس[  ُحََْوى - ُكْعَوى]  :اًضواذ  [ُحَْ

  [دوة أهُت إذ ـُ  [ اًُلعوى بًـدوة وه ادلهَا بً
 الاسـٌلل؛ ك ةفعَح اًلِاس ك ةصاذ( كعوى) لكمة

 اًىري اًلرآن ك ًورودُا
 

  ٍْ فٔنا أّ ّاحدٗ، نلن٘ يف ّالٔاٛ الْاّ ّاتصلت اجتنعت إذا( 6

 كَب وحب :ّضهْىُ ذاتُ يف متأصل ميَنا ّالطابل نالهلن٘،
 .اًَاء ك اًَاء وثدمغ ايء اًواو
 [ أايم[*]حِّد -ُنّي [*]مِّت - س َّد[*]ريّ  - غيّ  – ظيّ ]:  مثي

َِِميح ]         [مـَميّ  -ُمْخِرِجح  - ُمْس
خون - خُضوم) :اهلمخيؽ  (  ايرس ًدؾو – وائي ًـعي)+  (ًز

ًِؽ)          ر - بُْو  (ُؾَوًف -غَور - َظِوًي)+  (ُسٍو
َِْوة]+  ( اًرؤاي)اًلِاس[ اًُرايح ]: اًضواذ    اًلِاس [َؾْوًَة - أًْوم – َح

 (هُنييّ)اًلِاس[ هػُِػُوّ ]+ ( َؾَحة - أَيح  - َحِحة)
 

 يف العني مهطْز ثالثٕ فعل مً مفعْل الضه الّما ّقعت إذا( 7

دمغون وحوًب، ايء اًواو ًلَبون اًرصفِني فانرث :املاضٕ  اًَاء ًو
 اًَاء ك

 ملوي - مغيش - مرضَة:  مثي
 (وغََزا وؿََدا َدؿَا من اهلفـول امس)( مغزوّ  - مـدوّ  - مدؾوّ : )اهلمخيؽ

 بًخعحَح[ مغزو-مـدوّ ]واًلِاس:  [مغزايً -مـدايّ ]: اًضواذ
 .صذوًذا ايء اًواو ثلَب مل[ مرضوّ  – مغضوّ  – ملوو]                 



 )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
 

 

 الْصف( َفِعل) ٌبْش العني مهطْز لفعل عٔيا تكع أال( 6

 (فعالٛ -أفعل) علٙ ميُ

دَ  - ؿنَِيَ  -َحِول - َحِورَ  -َؾِورَ )خيؽ:ذلكل مي  َِ دَ  - َظ َِ  (غَ
 

 الطابل الفعل ملصدز عٔيا تكع ( أال7
ـََور)خيؽ:ذلكل مي  ـَنَي  -احلََور –اً ََد – دَِ اًعح  - اً  (اًغَ

 

 األلف)نـ باالضه خاص٘ شٓادٗ آخسِ يف ملا عٔيًا تكع أال( 8

      (املكصْزٗ التأىٔح ألف ، يٌّْال
ان - َدَوَران – َظَوالن – َحَوالن)خيؽ:ذلكل مي   - َظرَيَ

 (َحََِدى(*)َدَوَرى( )فوران
ان) ضذ:ذلكل ٌ  َُ ان)اًلِاس(َداَران –َما َُ  (َدَوَران –َمَو

 .واًضذوذ بًلِاس فَيٌل حيمك فال أجعمَان ٌُل وكِي     
 

       : ألفًا ٓكلب بأٌ لاإلعال ٓطتخل حسف بعدٍا ٓكع أال( 9
َويَ ) فأظٌَِل (اًََِوى – احلَػََا)خيؽ:ذلكل مي  ( َحَِوَ  – َُ

 ًخواىل ال وحىت ، بإلؿالل أوىل اًعرف ألن
 .واحدة لكمة ك إؿالالن

ََة) أظَِا [ غَاًَةُ  - آًَةُ  - َراًَةُ ] ضذ:ذلكل ٌ  َ ََة - أً ََ  - غَ
ََة َ  خحقفاس   كبٌَِل ما واهفذح اًَاءان حترهت( َرً

 اًثاهَة كَب جيب أهَ إال  اًلَب مهنٌل لك
ىٌيا( .. غَََاةُ  – أاََيةُ  - َراَيةُ ) فذعري  هالحغ ًو

 . ٌَلِاس بخملاًفة أًفًا كَبت اًت يه األوىل أن
 

 علٙ الدال( افتعل) ّشٌ علٙ فعل عني الْاّ تهٌْ أال( 10

  املشازن٘

 [اْصذَػاق -اْكػذَػادَ  -احذَػازَ  -ارثَػادَ  -اْؾذَػادَ ]: أمثةل
 [اْحذَػَورَ  – اْصذَػَورَ ]: اهلمخيؽ

 ؿىل دًت سواء كَهبا وحب:  ٓاٛ( افتعل) عني ناٌ إذا 
 – اْسػذَػَِػَف ) وأظٌَِل( ابذَػاُؾوا - اسذَػافوا) اهلضارنة

( اغذػَاب - ارثػَاب) اهلضارنة ؿىل ثدل مل أم(  ابْػذـَـَِػؽ
 (اغذػَََب - ارثػَََب) واألظي

 

 ياء واًوا:إبدال ال 
 

  تهطري مجع غري يف..  ضه بعد مفسدٗ ضاني٘ الٔاٛ ّقعت إذا( 1

 ًوكغ - موكغ -ًورس – مورس - ًوكن - ُموكن:  أمثةل 
ََام): اهلمخيؽ  ت - نُزٍّ ()ُمُرَسح  - ُُ ٌَْغ  -ِؿني()ُسريح  (ِصُْب -بػِ

َْب - بَُْت)           َْف - َؾ َْف - س َ  (َض
 

 :العني مطنْو لَفُعَل:  الما الٔاٛ ّقعت إذا( 2

 ٌَخـجب (هَنُوَ  - كَُضوَ  -َرُموَ ):  أمثةل 
 

 اامّس( َفـعـِــلـَٙ)لـ المًا الٔاٛ ّقعت ( إذا3
 (ظغوى -صػَْرَوى -بَػلػَْوى -ثػَلػَْوى -فػَذػَْوى):  أمثةل 
 ظػَْدايَ  – خػَْزايًَ  :اهلمخيؽ 
 راي – ظغَا – سـَا :اًضواذ 

 

 جازٓ٘ صف٘ أّ خالصًا امسًا( ـُـعـِـلـَٙف)لـ عٔيا الٔاٛ ّقعت ( إذا4

 األمساٛ جمسٚ

 (ُضوَق  – ُظوىب): أمثةل
َِْك  – ِضْيى): اهلمخيؽ  (ِح

 ة اًعفة ك وادلِور ماكل ابن رأي ما   األسٌلء؟ جمرى اجلاًر
ا وجيوز واًوا، اًَاء إبدال فَيا جيوز أهَ :ماكل ابن رأي  ايءً  بلاُؤ

 اهلذهر ظَغت بني ٌَخياسب ذكلو  كبَِا؛ ما هرس مؽ إبدال دون
 (ضَلى ويه أضَق ُو)فَيٌل فذلول واهلؤهر،

 يه) هلول وال( ضوق يه) فٌلول واحب، اإلؿالل :ادلِور رأي
و ،(ضَلى  .واًراحج اًعواب ُو

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

س

1

 .)قطى( يف قولم )قطاء حمند بالعدل( الفعل (  تعحب مً 

س

1

 أيقظ(. –أيضز  –(  ٍات املطارع و اصه الفاعل مً )أيقً 

س

1

 أيقظ(. –أيضز  –اعل مً )أيقً (  ٍات املطارع و اصه الف

 

 

 

 :شزوط إبدال الياء والواو ألًفا 
 :ؾيدما ٍىون اًسؤال 

 .أي لكمة هلاذا كَبت اًواو أو اًَاء أًفًا ك
 حىون اإلخابة: 

  اًلَب من ماهؽ وحود ؿدم مؽ فذحة حترهت بـد اًَاء وأ اًواوألن 
 

 ًُست أهنا فاؿنل ؛ أوالهما  اًلكمة ؿني موضؽ ك األًف ثلؽ ؾيدما 
 وذكل ؛ اًخخفِف ُو اإلؿالل ُذا من واًغرض مٌلَبة بي أظََة

 .اًسواء ؿىل واألسٌلء األفـال ك ًلؽ اإلبدال
 

 إبدال الْاّ ّالٔاٛ ألًفاشسّط : 

َْب -بَُْت][َحْوض - زَْوب]: ذلكل ميخيؽ  ٓتخسنا ( أ1ٌ  [-َؾ

َ ] :ذلكل ميخيؽ  أصلٔ٘ حسنتَنا( 2  [َحَِي – َومث

 [ُمُرَسح  -ُمَوخحَ -ِحػََي -ُسػَور] :ذلكل ميخيؽ  مفتّْحا قبلَنا ما( 3

 [ًػَجري اًعاًبَ رأًُت ]خيؽذلكل مي   نلن٘ يف بَنا متصل٘ الفتخ٘( 4

 

    ًخحراك ان برشط أًفًا( اًَاء – اًواو) ثبدل: اًلاؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
فذح ، أظََة حبرنة   هبٌل مذعةل كبٌَِل اًفذحة وحىون ، كبٌَِل ما ًو

 .واحدة لكمة ك
 

شسّطباقٕ ال : 

   بـدُػٌل ما ًخحرك أن فاًرشط: اًـني أو اًفاء موضؽ ك اكهخا إن( 5
ََاُْمن –ثََوْاين) خيؽ:ذلكل مي  َُْور –ظِوًْي –بَاْن(*)ثػَ  (بوار -غ

 ك الازيني أًف بـدٌُل ًلؽ أال فاًرشط: اًالم موضؽ ك اكهخا وإن
 الامس ك مضددة ايء..  اًفـي

ََا – غَػَزَوا خيؽ:ذلكل مي   كََضَوا - َدَؾَوا – َرَمػ
  بويّ ه  – ظفويّ  – ُأَمػػِويي  – ؾػََػػَِويي             

 

 اإلبدال وحب: الازيني أًف غري اًفـي ك بـدٌُل اًساهن اكن إذا** 
َُْون -ٍرَضُوْون) أظٌَِل[ خَيضْون -ٍرضْون:]مثال  (خيض َ

 



 :اإلعالل  )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
  اإلعالل بالهقل: 
 مجل بالتطهني؟ مسٕ ّمَل باليكل؟ اإلعالل ٍْ ما( 1

  إىل( واًَاء اًواو) اًـةل حرف حرنة هلي ُو :بًيلي اإلؿالل
 .كبٌَِل اًعحَح اًساهن                

 .حرنخَ هلي بـد ٌسىن اًـةل حرف ألن :بًدسىني ُسي
 (مُعوغ - إخابة – َملام – ًبِؽ – ًُلوم: )أمثةل

  باليكل؟ اإلعالل شسّط ما( 2

 .حصًَحا حرفًا( اًَاء – اًواو) كبي ما ٍىون أن أ(
  (َزٍّن – بًَؽ – كاَوم: )ك اًيلي ميخيؽذلكل    

 ظَغت من ًفـي ؾَيًا اهلخحرك اًـةل حرف ٍىون أال ب(
 (.بَ أفـي – أفـهل ما) اًخـجب

 ( أبــِــيَ وما احلق أكػػوم ما) ك اًيلي ميخيؽذلكل     
ـّف اًفـي ٍىون أال ج(  .اًالم مض

 ( اؾوجح  – اسودح  – ابــِػػغح ) ك اًيلي ميخيؽذلكل    
 .  اًالم مـخي اًفـي ٍىون أال د(

 ( اس هَتَوى - أحِـَـا – أَُوى: )ك اًيلي ميخيؽذلكل    
 

 بالهقل اإلعالل مواضع : 

 دالفعل يفر األّل املْضع

ـَـــيَ ) األحػػوف اهلايض اًفـي[ 1] ـَــي/    أفــ  (اسذَػْفـــ
 (اسدبان - اس خـان)+ ( أبن - أخاب) : األمثةل 

ـَـــيَ )  مضــــارع[  2] ـَــي/    أفــ  :اًـني مـخي(  اسذَػْفـــ
 (ٌس خبني - ٌس خجَب)+ ( ًُدٍن - ًُعُب) : األمثةل 

ـَيَ ) نم األمر فـي[ 3] ـَي/  أف ـي(  اسذَػْفػ ا ًو ـً  :ٌَمضارع ثِْب
 (اس خبِيوا - اس خجَبوا) + (أفِدوا - أحِبوا) : األمثةل

 :األحػػػػػوف اًثاليث اًفـي مضارع[  4]
 (هياب - خياف)+ (ًبِؽ - ًلول) : األمثةل

 :األحػػػػػوف اًثاليث من األمػػػػػػر[  5]
 (َخْف  - ِبػػػػػؽ – ُكي) : األمثةل

 

   تاًءإبدال الياء والواو: 
 ّناىت..  ميُ تصسف ّما( افتعل)لـ فاٛ ّالْاّ الٔاٛ تّقع إذا

 افذـي اتء ك وُأدمغت( اتء) أبدًت: ميكلب٘ غري أصلٔ٘
ََ –اثّلى -اثعال –مذّعي –اثّعي]: األمثةل ْديِن ]+ [اجرّس  –اجتح ـِ  [ثَخح
رَ ]: اهلمخيؽ  [اْوثػُِمن] -[ اًْػخََكَ  – اًْػََتَ
 [اثّمن] -[ إحّك - إحّزر]: اًضاذ

 

   التاء طاًءإبدال: 
 حسّف أحد بعد ميُ تصسف ّما( االفتعال تاٛ) ّقعت إذا

 ختفِفًا ؛ ظاءً ( اًخاء) إبدال وحب : د،ظص،ض،طر اإلطبام

 اضعَؽ - اّظَؽَ  –اهلضعر –ًععفي – اظعَب: األمثةل
  

  (: ظاٛ) االفتعال فاٛ ناىت إذا

 (اػعنل)  ←( اػخنل)  :ظاء اًخاء كَب وحب

ٌل آخران وهجان فَيا وخاز  :ُو
نل)  ←  اإلدغام مؽ ػاء اًعاء كَب( 1  (اػح
نل)  ←  غامداإل مؽ ظاء( اًلكمة فاء) اًؼاء كَب( 2  (اظح

 

   دااًلالتاء إبدال: 
ً ) كَهبا وحب :دالدالر بعد االفتعال( تاٛ) ّقعت إذا  وإدغاهما( دالا
 : كبَِا ادلال ك

 (اّدان) ←( اداتن) ←( دان) اًفـي: مثال
 (اذتهس) دالرالر بعد ميُ تصسف ّما االفتعال( تاٛ) ّقعت إذا

 :  أوخَ زالزة خاز
ً  اًخاء كَب( 1  (اذداكر - مذدهر - اذدهر)  : دالا
ً  ادلال كَب( 2 هر): اإلدغام مؽ ذالا هر - اذح اكر -مذح  (اذح
ً  اذلال كَب( 3 هر) :غامداإل مؽ دالا هر -ادح اكر -مدح  (ادح

 (ازاتد - ازاتن()ازجتر): دالصاٖر بعد االفتعال( تاٛ) ّقعت إذا
 :               وهجان فَيا خاز

ً  اًخاء كَب( 1  (ازداد - ازدان( * )ازدحر)  :دالا
 (ازحاد -ازحان( *)ازححر) :اإلدغام مؽ زاايً  ادلال كَب( 2

 خاص بألديب فلط
   الهوى والتهويو ميًنأإبدال: 

 اًباء، حرف بـدُا وكؽ إذا : مّٔنا الطاني٘ اليٌْ إبدال اّطسد
 .لكمخني أو واحدة لكمة ك أاكن سواء

ـَرَ  - اهُْبذ : األمثةل ثيا؟ َمنْ  - اهَْب ـَ َ  ب
 ٍىون اًباء،وال حرف بـدٍ وكؽ إذا  :مّٔنا التيًْٓ إبدال ّاّطسد
 .لكمخني ك إال مـَ اإلبدال

  بذات ؿَميٌ  - بعري ُسَؽٌ  :األمثةل
 بء بـدُا ًلؽ مل ألهَ {بياهما – محؼي} : وصذ

 [.كامت] وأظَِا هوًن، اهلمي كَب صذ :{كاحن أسود}       
 
   تاء التأنيث ياًءإبدال: 

ّٛ التأىٔح تاٛ إبدال ٓرتجذ  اهلفرد  الامس ك ؿََيا اًوكف ؾيد :ٍا
  مـخي ساهن أو مفذوح حبرف مس بوكة اكهت إذا

ـَة - رمَحة]: األمثةل  [  زاْكة - ظاْلة]+ [ أَمةٌ  - محَزة -  واس
 

 ك اًخاء اكهت إذا :إبدال دٌّ التأىٔح تاٛ علٙ الْقف ٓرتجذ
 .بًخاء ؿََيا اًوكف فاألرحج: بَ واهلسمى اًسامل اهلؤهر مجؽ

  األرحج ؿىل ُذا [ؾرفات - أذرؿات - مسٌَلت]: األمثةل
  كََي، فِو( اهلَْىَرَماٍ - اًَبيَاٍ) ك نٌل بًِاء ؿََيا اًوكف أما 

 ( مىرمات -اًبيات) واألرحج         
 

 احلرف ك وذكل  :إبدال دٌّ( التأىٔح تاٛ) علٙ الْقف جيب
 .حصَح ساهن كبهل اذلي الامس أو اًفـي أو

حت] :األمثةل  .امس[ ُأْخت]    .فـي[ كامت].   حرف[ ُرب
 

 .اًسٌلع ؿىل ملعور :(التأىٔح تاٛ) غري مً( اهلاٛ) إبدال حهه

َّاك] :األمثةل َراَق  ممن حىون أن ُِ  (.أراق - إاّيك) أظَِا[ اهلاء َُ
 



  :واألمػػػػػػر اهلضارع اكن إذا )أدبي( للشهادة الثانوية األزهرية ــــــــرف9102يف الصـــــــ الورقات الست
 :وهجان اًًسوة هون إىل إس يادٍ ؾيد جيوز: اًـني مىسور( 1

 (وِْسوة اي اْكِرْرنَ  – ًَْلِرْرنَ )  اإلمتــــام (أ
 (ِكْرنَ  - ًَِلْرنَ )  اًفاء إىل حرنهتا وهلي اًـني، حذف (ب

 أ اًـني بهلىسور ماكل ابن أحللَ فلد :اًـني مضموم (2
 (غُْضنَ  أو اغُْضْضنَ  وسوة اي)+(ًَُغْضنَ  أو ًَْغُضْضنَ  اًًسوة)      

 (ًَْؼَََْنَ ) ، مثياإلمتام وحب: اًـني مفذوح ( 3
 

 اإلدغـــــــــــــــام: 
 ٌاإلدغام: تعزيفٌ والػزض مه/ 

   مٌَ؟ اًغرض وما اإلدغام؟ ُو ماس( 
 واحد خمرج من مفخحرك ساهن حبرفني الاثَان ُو: اإلدغام

يحط اٌَسان، هبٌل ٍرثفؽ حبَر ،فاظي بال  .واحدة دفـة ًو
 .اًخخفِف: مٌَ اًغرض

مامتزَني حـٌَِل بـد اهلخلاربني وك اهلامتزَني، ك اإلدغام ٍىون. 
مون) ِنو       عح بم من – خَيِ هر - رح  (ادح

 

 ــور  /املثلني اجتناع صـــــــــــــــــ

 اًثاين وسىون األول حترك:  األوىل اًعورة
 اإلدغام امذيؽ: احلمك

 ساويان فَِخلي األول، بإساكن إال إًََ سبِي ال: اًسبب
 (ػػػػػػََػَْـــت - ابْػٌػم نخبَ   - اًػحسن رسول) : األمثةل

 

 اًثاين وحترك األول سىون  :اًثاهَة اًعورة
 اإلدغام واحب: احلمك

حػػوْ  ُكــي)-(مدؾوّ  - - ردح ): األمثةل  (َدَخَُوا َوكَدْ ).. -..( اَكنَ  ً
 

 اهلثَني حترك:  اًثاًثة اًعورة
 :برشظني اإلدغام خاز: لكمخني ك اهلثَني حترك حمك

 .مهزثني اهلثالن ٍىون أال( 1)
 حصًَحا ساويًا كبٌَِل اذلي احلرف ٍىون أال( 2) 

 

  بالهقل اإلعالل مواضعتابع : 

 داملطازع للفعل املشبُ االضه يفر  الجاىٕ املْضع

 اًض بَ؟ ٍىون وفميَ  اهلضارع؟ اًفـي الامس ٌض بَ مىت س(   
 مض خلًا اكن إذا: ٌض هبَ 

 {وزايدثَ وزهَ} أو{ فلط زايدثَ} أو{ فلط وزهَ: }ك اًض بَ

 للنطازع؟ املشبُ االضه يف باليكل اإلعالل مْاضع 

 .فلط وزهَ ك ٌَمضارع اهلض بَ الامس ك ؾَيًا اًـةل حرف اكن إذا[ 1]
خجَب - ُمِلمي]+ [ مـاش - ملام]  : األمثةل  [ ُمس ْ

 : فلط زايدثَ ك ٌَمضارع اهلض بَ الامس ك ؾَيًا اًـةل حرف اكن إذا[  2]
 [ ثِِلِي - ثِِبِؽ] : األمثةل 

  يف باليكل اإلعالل ٓصذ ال : 

 .     وزايدثَ وزهَ ك بهلضارع اًضبَِ الامس[  1]
َََغ ] : األمثةل  [.ِمنْ  أبنَي  – ِمنْ  أكَوم]+  [أَْسَودَ  - أَبْ

 .واًزايدة اًوزن ك: اهلضارع ٌَفـي اهلباٍن الامس[  2]
 [ ِمْخََط - ِمْلَود – مسواك] :األمثةل

 د(اضتفعال–إفعال)لـ املْاشٌ املصدز يفر الجالح املْضع

 (اس خفـال/إفـال)وزين ؿىل ًػمعدر ؾَيًا اًـةل حرف اكن إذا :
 بحلذف إؿالل مث+  بًلَب إؿالل ًدبـَ مث+  بًيلي إؿالل حيدث

 . احملذوفة األًف ؾن بًخاء اًخـوًغ مث+ 
 [ اسَتادة - اس خلامة - إظابة – إرادة] : األمثةل

 :اإلضافة ؾيد اهلعدر من اًخـوًغ( اتء) حتذف وكد
 . صاذ اًإلضافة غري ك وحذفِا  [اًعالةِ  وإكام] 

 داألجْف الجالثٕ مً املفعْل اضه يفر السابع املْضع

   األحوف اًثاليث اًفـي من مفـول المس ؾَيًا اًـةل حرف اكن إذا :
 . بحلذف إؿالل ًدبـَ مث+  بًيلي إؿالل حيدث
 [ َمػِدٍن] +[ معون] : األمثةل

ون ، اًَائ األحوف ًعححون متمي بيو  [  مدًون - مـَون] :فِلًو
َِمي - مضُب]  :صػػػػػاذ اًواوي األحوف  ثعحَح  [  هموب]+ [ َم

 

  اإلعالل باحلذف: 
 حذفًا؟ ٌسمى ومىت إؿالاًل؟ احلذف ٌسمى مىتس( 

 .اًـةل أحرف ك احلذف وكؽ إذا: بحلذف إؿاللً  ٌسمى
سمى  .اًعحَحة احلروف ك وكؽ إذا:  (حذفًا) ٌو

 املطازع الفعل مً( أفعل) ٍنصٗ حرف : 

 – اًفاؿي امس) مض خلاثَ أحد أو مبضارؿَ اإلثَان ؾيد مهزثَ حتذف
 (اهلاكن امس – اًزمان امس – اهلميي اهلعدر – اهلفـول امس

ِزنَ  َوال] [ُمىَرم - ٍُىرِم - ُأهرِم] : األمثةل  [اًِْلَِاَمةِ  ًَْومَ  خُتْ
 اهلمزة. حتذف ومل( أهرم) مضارع ألهنا [ػَرَماًَُؤْنػػػ] :ذـــوص

 الْاّٖ املجال فاٛ حرف : 

 اًَاء، مفذوح اكن إذا: اًواوي اهلثال اًفـي مضارع من اًفاء حتذف
 .واًىرسة اهلفذوحة اًَاء ؿدّوحَيا بني اًواو ًوكوع ؛اًـني مىسور

 [ ًفػػي – ًـــد] : األمثةل
 ك جيري وما اهلضارع، ؾن فرع ألهَ ؛األمر اًفـي من اًواو حتذف
 [بًـِد ِف  – ِؿْدن]، مثي اًفرع ك جيري األظي
ُس ،اًفاء اهلىسور اهلعدر من اًواو حتذف  بَان مٌَ اهلراد ًو
ـوض اًَِئة، فذح بًخاء، ؾهنا ًو ـَة]، مثي أوهل ًو ـَة- َس  [َض

ق -اًَِئة امس– اًيوؾي اهلعدر واو ثثبت  اهلعدر وبني بٌَُ ٌَخفًر
 [ َوْكفَة] ، مثياًـام

بَُس  -ًبس]، مثيَُئهتا ؿىل وثبلى ايؤٍ، حتذف ال: اًَائ اهلثال َْ َ ً] 
 املطّعف الفعل عني حرف : 

ـّفًا زالزًَا اهلايض  اكن إذا  :مضموهما أو اًـني مىسور مض
 :أوخَ زالزة اهلخحرك ٌَضمري إس يادٍ ؾيد فَِ جيي ماكل فابن

ََُِْت )  اإلمتــــام (1  (ًَػبَػْبػُت  – َػ
 (ًُػْبػُت  – ِػَُْت ) :اًفاء إىل حرنهتا وهلي اًـني، حذف (2
 (ًَػْبػُت  – َػَُْت ) :اًفاء حرنة وبلاء اًـني، حذف (3

 (أْكَرْرُت ) : جيب اإلمتامأحرف زالزة ؾن زائًدا اهلايض إذا اكن
 (َمَرْرُت ) جيب اإلمتام، اًـني مفذوح اهلايض إذا اكن

 


